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ــرم   ــشجويان ت ــر دان ــي نظ ــزان 12بررس ــورد مي ــاالتر در م ــاق دروس  و ب  انطب

نظـــري بـــا آموزشـــهاي كلينيكـــي و عوامـــل مـــرتبط بـــا آن در واحـــد 

  1387سال در دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي 
  

            4دكتر نيره اميني         3فريد درويشي  دكتر          2 مهندس ناصر واليي            1دكتر مسعود رضايي

 # 6حيافت حاجياز دكتر فرحن            5دكتر افشين حراجي
  

  

  :خالصه

ي آن در كيفيت آمـوزش و عـدم        در مورد عدم انطباق آموزشهاي عملي با آموزشهاي نظري دروس و عوارض شناخته شده             ها     با توجه به نگراني    :هدف و سابقه

 كلينيكي با دروس نظري و عوامل مـرتبط بـا آن ايـن    اطالع از وضعيت آن در دانشگاه متبوع و به منظور تعيين نظر دانشجويان در مورد ميزان انطباق آموزشهاي               

  . اجرا شد87 و باالتر واحد دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي در سال12تحقيق روي دانشجويان ترم 

 نفر بودند كه 144 تعداد دانشجويان در زمان بررسي.  و باالتر انجام گرفت12 روي كليه دانشجويان ترم cross sectional تحقيق به روش :ها مواد و روش

از روي ليست به هنگام دانشجويان با مراجعه به آنها و كسب موافقت آنها براي همكاري با طرح نظر آنها در مورد ميزان انطباق . كليه آنها مورد بررسي قرار گرفتند

شـدند و فقـط آخـرين واحـد       ميورت تئوري و عملي ارائهدرسهايي كه در بخشهاي يازده گانه به ص. آموزشهاي كلينيكي با دروس نظري مورد بررسي قرار گرفت   

و از دانشجو خواسته شد كه آيا اين سرفصلها را در آموزش عملي و آموزش نظري داشته اند يا خير و نحوه .  واحد بود15عملي انتخاب شدند تعداد واحد عملي آنها 

عوامل مرتبط در اين تحقيق شامل جنس، سـن، تاهـل، ميـزان    . ه و نداشته انتخاب نمايندآموزش هر يك را در چهار طيف كامال انطباق داشته، داشته، كمي داشت   

ميزان انطباق نظـر دانـشجويان   . و سطح سواد والدين بود ) با يا بدون خانواده   (عالقه به رشته، ترم تحصيلي، نمره علوم پايه، معدل كل دوره، اشتغال، نحوه زندگي               

 .ه ي آزمون اسپرمن تعيين گرديد و نقش عوامل مرتبط با عدم انطباق با آزمون كاي دومورد قضاوت آماري قرار گرفتنسبت به آموزش نظري با عملي بوسيل

ميزان انطباق آموزش نظري بـا آمـوزش عملـي از نظـر             .  نفر آنها انجام گرفت      144دانشجوي واجد شرايط از     ) درصد 94,4( نفر   136تحقيق روي تعداد     :ها  افتهي

بود كه ميزان همبستگي آندو عالي بوده و ميزان عدم رضايت از كيفيت آموزش نظري بر مبناي كروكولوم / . 99تا / .97خشهاي مختلف از حداقل دانشجويان در ب

 درصد در بخش تشخيص 78 درصد در بخش پروتز ثابت و عدم رضايت از كيفيت آموزش عملي حد اكثر              10 درصد در بخش تشخيص و حداقل        63ترم حد اكثر    

 )p<.001.(دانشجويان شاغل و نيز دانشجويان دور از خانواده ميزان عدم انطباق آموزش را بيشتر برآورد كردند. درصد در بخش پروتز ثابت بود10 حد اقل و

امات الزم بـراي مـشكل   اقـد . بنظر ميرسد ميزان انطباق آموزشهاي نظري و عملي از نظر دانشجويان نازل بوده و ميزان همبستگي آنها عالي بـود                   :گيري نتيجه

 .مطروحه را مصراً درخواست و پيشنهاد مينمايد 

   كروكولوم آموزشي، انطباق آموزش نظري با عملي، آموزش نظري، آموزش عملي:ها واژهديكل

  15/6/88 :پذيرش مقاله  16/4/88: اصالح نهايي  19/2/88  : وصول مقاله

  

  :مقدمه
 هستند يعني دروس كلي آموزشهاي عملي نيازمند دروس نظريبطور

نظري پيش نياز دروس عملي اند بطوريكه تمامي دروس نظري 
اصلي كارهاي دندانپزشكي نيز پيش نياز دروس عملي اندو شالوده 

منبعي پيدا نشد كه بگويد اولين بار چه زمان  .)4تا1(كلينيكي ميباشند
مسئله پيش نياز نظري براي آموزش عملي را مطرح شده است اما به 

االصول اين مسئله  آيد كه در هر آموزشي علي  ميعلمي و منطقينظر

از همان روزهاي اول مطرح باشد اما سوال اين است كه اين مباني 
زيرا كه اگر  .)2(آموزش نظري تا چه حد مطلوب آموزش عملي است

مطلوبيت نداشته باشد موجب افت تحصيلي و عدم موفقيت اموزش 
شي شده و باالخره سالمت جامعه عملي ودر نهايت كل سيستم آموز

  .)4(را زير سوال ميبرد
كي از باالترين سوالها در اينجا اين است كه آيا واقعا از نظر ي

دانشجويان دندانپزشكي محتواي آموزش دروس نظري اختصاصي 
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چون پاسخ اين !چه اندازه منطبق بر آموزشهاي كلينيكي است؟
گزارشي مبني بر كيفيت سوال را الاقل در اين دانشكده نداشتيم و 

مطالب "نازل آموزشها وجود دارد ودر يك تحقيق آمده است كه
عليهذا  ،)5(كه بايد تكميل شود"ناگفته علم دندانپزشكي وجود دارد

بمنظور تعيين نظر دانشجويان نسبت به ميزان انطباق آموزشهاي 
كلينيكي با دروس نظري و عوامل مرتبط با آنها،اين تحقيق روي 

وباالتر دانشگاه دندانپزشكي دانشگاه آزاد 12يان ترم دانشجو
  .اسالمي انجام شد

  
  :ها مواد و روش

  . تحقيق با طراحي توصيفي انجام گرفت
 پس از تصويب پيشنهاديه تحقيق و تمهيدات الزم براي اجراي -

تحقيق از جمله تهيه ليست بهنگام دانشجويان واجد شرايط، كسب 
العاتي، تحقيق به مرحله اجرا اطهاي  مجوزها و تكثير فرم

  .گذاشته شد
در اين تحقيق نمونه گيري نداشته، بلكه سرشماري انجام  شد -

دوازده و باالتر رشته  شامل كليه دانشجويان ترمها  كه نمونه
ها  دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران كه تعداد كل آن

شد و نظر با  ميفر ن144زش بر اساس ليست تهيه شده از آمو
نسبت به انطباق آموزشهاي كلينيكي با دروس نظري مورد ها  آن

سنجش قرار گرفت كه براي هر بخش به طور مجزا و براي هر 
 چهار گزينه كامال داشته، داشته، (likert)شاخص درچهار طيف 

كمي داشته، نداشته مورد سنجش قرارگرفت؛ و از دانشجويان 
چهار گانه را براي هر يك  هاي درخواست شد كه يكي از گزينه

  .انتخاب كنندها  از شاخص
 عدد در دو قسمت 54براي تمامي بخشها ها  تعداد اين شاخص
  .عملي ونظري ميباشد

 اگر 2، اگر پاسخ داشته بود رتبه 3اگر پاسخ كامال داشته بود رتبه 
 و نداشته رتبه صفر گرفت، كه در 1پاسخ كمي داشته بود رتبه

در كل . و حداقل صفر باشد324وانست حداكثرت  ميجمع، كل رتبه
 و حداقل صفر بود 324 شاخص بود و حد اكثر امتياز 54تعداد 

درصد امتياز را گرفتند بعنوان نظر منفي نسبت به 50واگر كمتر از 
درصد 75تا 50انطباق آموزش نظري با عملي تلقي شد و اگر بين 
درصد بود 75اخذ شده بود بعنوان نظر متوسط واگر بيشتر از 

بعنوان نظر مثبت تلقي شد اين طبقه بندي در داخل هر بخش و 
  .بهمين ترتيب محاسبه شد

وضعيت تاهل،  عوامل مرتبط در اين تحقيق شامل سن جنس، 
معدل كل دوره تا اين مرحله، نمره علوم پايه، ترم تحصيلي، عالقه 

ر  دو–با خانواده ( نحوه زندگي به رشته، عالقه به بخش مربوطه،

) دانشگاهي،غير دانشگاهي(و سطح سواد پدر و مادر)از خانواده
  .بود و بصورت مصاحبه و تكميل فرم اطالعاتي مشخص شد 

فرم اطالعاتي استخراج و طبقه بندي شد و ميزان انطباق هاي  داده
آموزشهاي كلينيكي با دروس نظري از نظر دانشجويان با آزمون 

بط با عدم انطباق با آزمون اسير من تعيين شد و نقش عوامل مرت
  .آماري كاي دو مورد قضاوت آماري قرار گرفت

  
  :ها افتهي

 و باالتر وجود 12 نفر دانشجوي ترم 144در زمان بررسي تعداد 
دانشجوي واجد ) درصد94,4( نفر 136داشته كه از آنها تعداد 
توزيع دانشجويان بر حسب نظر آنها نسبت .شرايط بررسي شدند

 ارائه 1باق آموزش نظري با آموزش عملي در نمودار به ميزان انط
 53,6،  درصد انطباق كامل داشته6 كه در گرديده و نشان ميدهد
  . درصد عدم انطباق وجود داشت40,4درصد نسبي و در 

 

  
 و باالتر بر حسب نظر آنها 12 دانشجوي ترم 136توزيع : 1نمودار 

  رينسبت به انطباق آموزش عملي با نظ
  
  

هاي  بر حسب نظر آنان نسبت به انطباق آموزش دانشجويان توزيع
ها در  عملي و نظر به تفكيك عوامل مرتبط با خصوصيات آن

دهد، دانشجوياني كه عدم انطباق   ارائه گرديد و نشان مي1جدول 
را گزارش كردند، در مواجهه بيشتري از نظر جنس، شاخص، 

سواد پدر در ح القه به رشته، سطمعدل كل، نمره علوم پايه، ع
هاي  ها نبوده است اما دانشجوياني كه عدم انطباق آموزش آن

نظري و عملي را اعالم كردند، بيشتر در مواجهه با زندگي با 
و حداقل (p<0.05)اند  خانواده و اشتغال به دندانپزشكي بوده

. اند  برابر بيشتر در مواجهه با اين عوامل بوده7/2 تا 1/2
(o.r.=2-2.7)  
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 توزيع دانشجويان بر حسب نظر آنان نسبت به ميزان انطباق - 1جدول
 آموزشهاي كلينيكي با دروس نظري به تفكيك عوامل مرتبط

هاي علمي   آموزشانطباق

 و نظري

 بطعوامل مرت

  هداشت

N1=81 

 نداشته

N2=  55  

  نتيجه

  آزمون
O.R 

 39   مرد -  جنس  

 97 زن  -

)33(27  

)67(54 

)22 (12  

)78(43 
P<0.2 ___ 

   متاهل-   وضعيت تاهل
  مجرد-

)26(21  
)74( 60 

)17(9  
)83(46 

P<0.2 ___ 

  :معدل كل دوره تا اين مرحله
  بيشتر از ميانگين
 كمتر از ميانگين

  

)49(40  

)51(41 

  

)55(30  

)45(25 

P<0.6 ___ 

  نمره علوم پايه
  بيشتر از ميانگين
 كمتر از ميانگين

  

)56(45  
)44(36 

  

)66(33  
)34(22 

P<0.8 ___ 

   زياد-    عالقه به رشته
  متوسط وكم-

)68(55  

)32 (26 

)58(32  

)42(23 
P<0.3 ___ 

  دارد-              اشتغال  
 ندارد-

)40(32  

)60(49 

)20(11  

)80(44 
P<0.02 

  
2.6 

   دور از خانواده-    نحوه زندگي
  با خانواده–

)25(20  

)75(61 

)11(6  

)89(49 
P<0.05 2.7 

  ندارد-   : به دندانپزشكياشتغال
 دارد-

)22(7  
)78(25 

)36(4  
)64(7 P<0.08 2.1 

  غير دانشگاهي-    سطح سواد پدر
 دانشگاهي-

)24(19  

)76(62 

)13(7  

)87(48 

  
P<0.2 

___ 

  دانشگاهي-        سطح سواد مادر
  غير دانشگاهي-

)62(50  

)38(31 

)58(32  

)42(23 

  
P<0.9 

___ 

  
 دروس نظري و عملي از نظر ميزان انطباق كيفيت آموزش
 2كروكولوم هر بخش در نمودارهاي  دانشجويان بر حسب شاخص

دهد كه ميزان انطباق كيفيت آموزش   ميارائه گرديد و نشان
تئوري و عملي در حد بسيار عالي وجود داشته است، در همه 

ونيز ) P<0/001( بود9/0ضريب همبستگي بيشتر از  موارد ميزان
وارد عدم رضايت از كيفيت آموزش عملي بيشتر از در همه م

 .باشد  ميكيفيت آموزش نظري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و باالتر بر حسب نظر آنها نسبت به كيفيت آموزش نظري و علمي به تفكيك بخشهاي آموزشي12 دانشجوي ترم 136 توزيع 2نمودار شماره 
  ).از خانواده ميزان عدم انطباق آموزش را بيشتر برآورد كردنددانشجويان شاغل و نيز دانشجويان دور (
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  : بحث
تحقيق نشان داد كه از نظر دانشجويان مورد بررسي ميزان انطباق 
كيفيت آموزش نظري با عملي خيلي خوب بوده است و در مورد 

كروكولوم بخشها كيفيت آموزش عملي پايين تر هاي  همه شاخص
در بررسي پيشينه تحقيق به .  استاز كيفيت آموزش نظري بوده

مطالعه اي كه نظر دانشجو را در مورد ميزان انطباق كيفيت نظري 
با عملي را داشته باشند پيدا نشده و يا در دسترس قرار نگرفته 

  . است
دانيم درمورد ميزان رضايت از كيفيت   مياما همان طور كه

آموزش نظري با آموزش عملي و حتي تفكيك بخشها در 
 اما .)4تا1(نشگاهها و بويژه دانشگاه متبوع انجام گرفته استدا

مشكلي كه در اين تحقيق به آن توجه شده مسئله انطباق آنهاست 
كه از نظر دانشجو . و همان طور كه گفته شده نشان داده است

كيفيت آموزش نظري نازل تر از آموزش عملي است و انطباق بين 
 بايد مباني تئوريكي و آموزش عملي. آنها وجود داشته است

عملي و كالسيك هر كروكولوم را مطرح نمايد و اين آمادگي را 
بديهي . ايجاد نمايد كه در كار عملي اين مباني ديده و اجرا شود

 )5(تر از كار عملي خواهد بود ا ارزشاست كه مبناي نظري بسيار ب
آنچه كه در دانشكده مهم است آموزش تئوريك قضيه است و 

آيد كه نيازي به   مير مبناي آموزش عملي باشد به نظرگرنه اگ
  . آموزش نظري نداشته باشيم

اگر مبناي علمي آموزش تئوري پايين باشد ما ديگر دندانپزشك 
  . نخواهيم بود و به مفهوم دندانساز تجربي خواهيم بود

 وقتي، از تجربيات علمي دنيا استفاده SCCمثالً در تشخيص  
فردي بسنده كنيم تشخيص عملي مشكل  هاي نكرده به يافته
و تداوم اين مسئله . و در واقع غير ممكن است. خواهد بود

موجب كاهش مهارتهاي دندانپزشكان و كيفيت نازل خدمات 
اقتصادي و هاي  دندانپزشكي براي بيماران و عالوه بر زيان

سالمت بيماران از نظر عاطفي و روحي براي فارغ التحصيالن 
ان است و مسئله مهم تر اين است كه گزارش شده قابل جبرغير

بود كه ميزان انطباق عالي ميان اموزش عملي و نظري وجود 
و اينجاست كه . كند  ميداشت و اين مسئله موضوع را تشديد

شود اقدامات الزم براي ارتقاي كيفيت   مي درخواستمصراً
آموزش نظري و بعد عملي آن انجام بگيرد تا از مشكل شناخته 

  . ده آن جلوگيري كندش
مهم اين تحقيق آن بود كه از نظر دانشجو كيفيت هاي  يكي از يافته

آموزش تئوري و عملي در بخشها بسيار متفاوت است و از نظر 
هاي  دانشجو ضعيف ترين كيفيت آموزش نظري و عملي در بخش

تشخيص و جراحي و بهترين بخشهاي ما ترميمي و پروتز ثابت 
  . بود

ينجا قبالً بخشهاي مختلف با هم بررسي شده كه ميزان البته در ا
رضايت چگونه است و عموماً گزارش شده بود كه بهترين بخش 

  .)2(دانشكده اندو بدترين بخش كامل بودند
شايد علت اين بوده كه در تحقيقات ديگران به بطور كلي رضايت 

در حالي كه . به طور مثال اندو بوده استها  از آموزشهاي بخش
ا پرسيديم كه در بخش اندو شركت در نمايش حداقل يك م

؟ وقتي دانشجو نديده جواب !جراحي پري راديكولر وجود داشته
منفي داده و در واقع جواب اينجاست كه احتماالً آنچه در بخشها 

شود بر مبناي كروكولوم   ميچه در بخش تئوري و عملي گفته
ما بسيار متفاوت  هاي وزارت بهداشت نيست و به اين خاطر يافته

هاي  ديگران است و اين توجيه كننده اختالف يافتههاي  با يافته
  . اين تحقيق با گزارشات ديگران است

و اساساً سوال اين است كه بخشها و مدرسين چه نظري و چه 
عملي كمتر از كروكولوم مصوب درس ارائه نمايند شايد از آن 

باشد اما تداوم مسئله جنبه كه تجربه مدرسين مربوطه قابل قبول 
عدم همنوايي و هماهنگي آموزشها را به دنبال دارد كه عوارض 

شايد بهتر باشد كه اگر استادان محترم، . شناخته شده اي دارد
احساس تغيير كروكولوم را دارند بر مبناي آن پيشنهاد و اين 

  . يكنواختي آموزش در كشور برقرار شود
 اين تحقيق اين است كه عوامل مهم و با ارزشهاي  يكي از يافته

مرتبط با ميزان انطباق، اشتغال دانشجويان اعم از دندانپزشكي و 
نيز دوري از خانواده بوده است كه در تشخيص عدم انطباق بهتر 
قضاوت كرده و ساير عوامل از قبيل سطح سواد والدين، جنس 
دانشجو، وضعيت تاهل و حتي معدل كل آنها تا اين مرحله و نمره 
علوم پايه و حتي عالقه به رشته نيز نقشي در تشخيص ميزان عدم 

  . انطباق نداشته است
آيد كه مسئله مشكالت دوري دانشجو از خانواده و نيز   ميبنظر

اشتغال آنها هر دو انگيزه اي باشد براي دقت بيشتر دانشجو به 
  . محتواي آموزشي كه انتظارات و دقت بيشتري داشته باشند

صها احتماالً حتي پيشرفت تحصيلي آنها افتراق اين و ساير شاخ
  . انطباق آموزشي تئوري و عملي را نبينند

آيد كه اوالً كيفيت آموزش نظري   ميو در يك جمع بندي به نظر
و عملي نازل است و ميزان انطباق كيفيت آموزش اين دو كامالً 
م وجود دارد و با توجه به عوارض شناخته شده آنها اقدامات الز

  . نمايد  ميبراي كاهش مشكل مطورحه را پيشنهاد
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   ... و باالتر در مورد12بررسي نظر دانشجويان ترم  
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  :تقدير و تشكر 

با تشكر فراوان از تمام دانشجوياني كه در انجام اين تحقيق مرا 
ياري كردند و با گذاشتن وقت و حوصله كافي و با درك اهميت 
موضوع سواالت را پاسخ گفتند و همچنين با سپاس فراوان از 

 واحد -انشگاه آزاد اسالميدشوراي پژوهشي بخش تشخيص 
و شوراي پژوهشي واحد و همچنين معاونت محترم دندانپزشكي

پژوهشي واحد جناب آقاي دكتر افشين حراجي و علي الخصوص 
اساتيد بسيار محترم و ارجمندم كه بدون كمك وراهنماييهاي 
  .ايشان انجام اين كار به هيچ عنوان ميسر نبود كمال تشكر را دارم
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